
 

ER DU LOKALMATPRODUSENT? 
- Ønsker du å ta det neste steget i markedet? 

 

Gjennom tilbudet Markedstjenester til lokalmatprodusenter bidrar Matmerk til å utvikle 

markedskompetansen hos produsentene med rådgiving, kurs og foredrag. 

 

HVA  
Markedstjenester til lokalmatprodusenter gjennomføres 

av Matmerk i samarbeid med de regionale 

kompetansenettverkene og Innovasjon Norge.  

 

De viktigste fagområdene vi dekker er: 

 1) Markedsforståelse, forhandlinger og kunder 

 2) Logistikk og valg av salgskanal 

 3) Budsjettering og kalkulering 

 4) Vareregistrering (EPD) 

 

HVEM  
Markedstjenester tilbys til produsenter av lokale drikke- og matspesialiteter med inntil 10 årsverk. 

 

HVORDAN  
Ut fra din egen situasjonsbeskrivelse jobber vi sammen med deg for å komme et skritt videre mot å løse 

utfordringene. Dette skjer gjennom dagsbesøk, veiledning pr telefon og kurs eller en kombinasjon av disse. 

 

Ønsker du å høre mer om Markedstjenester? Se kontaktinformasjon på neste side. 

 

PRODUSENTENE SIER: 

“Besøksdagen ga ekstremt viktig input for utvikling av 
bedriften, og i høyeste grad for bygging av nettverk og viktige 
relasjoner”. 
 
Preben Moen 
Hotellvert, Gloppen Hotell i Sogn og Fjordane 
Besøksdag 24. april 2014 

  

 
“Besøksdagen hadde fokus på markedsmuligheter og 
utviklingspotensiale. Matnyttig og praktiske løsninger, 
realistiske muligheter og god faglig drahjelp i en krevende 
hverdag som matprodusenter og fruktbønder”. 
 
Kari Nyhuus Holtskog og Halvor Holtskog 
Fruktbønder, Nyhuus Gard i Telemark 
Besøksdag 7. mai 2014 

 

Preben Moen 
Hotellvert Gloppen Hotell 

“Besøksdagen var den mest effektive 
og nyttige rådgivning jeg har møtt i 
min tid som daglig leder. Den hadde 
direkte relevans til framtidig strategi 
og arbeid i bedriften og ga underlag 
for at jeg personlig blir tryggere på de 
veivalg som gjøres”.  

Olaf Holm 
Grønnsakprodusent  
Holm Gård i Vestfold  
Besøksdag 2. juni 2014 

  

 



KONTAKTINFORMASJON MATMERK

Kay Jørgen Nilsen, fagsjef lokalmat 

Tlf 24 14 83 20 

Mobil 916 96 488 

E-post: kay.nilsen@matmerk.no

KURSKALENDER 

www.lokalmat.no/no/kommende-kurs 

KONTAKTINFORMASJON KOMPETANSENETTVERK 

Navet i region Nord-Norge  
(Finnmark, Troms og Nordland)  
NIBIO Holt,  Tromsø 
Kontaktperson: Åse Vøllestad, tlf 928 44 602 
e-post: ase.vollestad@nibio.no
www.bioforsk.no/matnett
www.nibio.no/tema/mat

• • •
Navet i region Midt-Norge
(Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal)

Mære Landbruksskole, 7710 Sparbu
Kontaktperson: Beth Tronstad, tlf. 975 94 332
e-post: beth.tronstad@ntfk.no
www.maere.no

• • •
Navet i region Vest-Norge
(Hordaland og Sogn og Fjordane)
Sogn Jord og Hagebruksskule, 5745 Aurland
Kontaktperson: Aud Slettehaug, tlf. 473 75 739
e-post: aud.slettehaug@sfj.no
www.kompetansenavet.no

• • •
Navet i region Øst-Norge
(Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo,
Akershus, Østfold, Vestfold og Telemark)
Nofima Mat, Osloveien 1, 1430 Ås
Kontaktperson: Stine Alm Hersleth, tlf. 64 97 03 20
e-post: stine.alm.hersleth@nofima.no
www.facebook.com/kompetansenettverk

• • •
Navet i region Sør-Norge
(Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland)
Nofima Mat, Postboks 327, 4002 Stavanger
Kontaktperson: Aase Vorre Skuland, tlf. 51 84 46 00
e-post: aase.vorre.skuland@nofima.no
www.facebook.com/kompetansenavsor
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